Woensdag 31 maart 2021

Gemeentenieuws
Informatie over het coronavirus
Op eemsdelta.nl/corona vindt u de meest actuele informatie over de coronamaatregelen en wat dit betekent voor de dienstverlening van de gemeente
Eemsdelta.
Aangepaste dienstverlening: wij werken alleen op afspraak
Wij werken alleen op afspraak. Het is niet mogelijk om zonder afspraak één
van de gemeentehuizen binnen te lopen. We houden onze normale
openingstijden aan:
> maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur;
> vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Coronaloket voor ondernemers
Voor ondernemers heeft de
gemeente Eemsdelta in coronatijd
een speciaal loket geopend: het
coronaloket. Via dit loket kunt
u extra ondersteuning krijgen.
Medewerkers van Economische
zaken, Inkomen en het
Ondernemershuis zijn beschikbaar
om bijvoorbeeld te helpen bij
de aanvraag van regelingen,
problemen met financiering,
het zoeken naar nieuwe
verdienmodellen of initiatieven
die u wilt organiseren. Zij zoeken
met u mee naar de beste partners
om u verder te helpen, zoals de

Kamer van Koophandel, het UWV,
de provincie en banken, maar
ook bij schuldhulpverlening en
maatschappelijke ondersteuning.
Bereikbaarheid van het
coronaloket
U kunt zich aanmelden voor een
gesprek via:
> telefoonnummer 14 0596
> coronaloket@eemsdelta.nl
Bij dit gesprek zijn medewerkers
van Economische zaken, Inkomen
en het Ondernemershuis aanwezig.
Zij helpen u verder!

Verkoop nieuwbouwkavels Groot
Bronswijk-terrein van start
Vandaag, woensdag 31 maart, is de
verkoop van elf nieuwbouwkavels op het
Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen
gestart. De elf kavels zijn verdeeld over
twee locaties op het terrein: locatie
De Burcht en locatie Nieuw-Hebron.
De inschrijving voor de nieuwbouwkavels
eindigt op woensdag 21 april 2021.
Na de inschrijfperiode wordt bekeken
wie zich hebben ingeschreven en voor
welke kavels. Hebben voor een bepaalde
kavel meerdere mensen zich
ingeschreven, dan wordt er geloot.
Verkoopbrochure
Voor de verkoop van de nieuwbouwkavels heeft de gemeente een verkoopbrochure opgemaakt. Heeft u interesse
dan kunt u de verkoopbrochure opvragen
bij het team Vastgoed via
kavels@eemsdelta.nl of via het
telefoonnummer 14 0596. Wij kunnen u
de brochure digitaal of per post toesturen.
Nieuwbouwproces
De voormalige gemeente Delfzijl (nu
Eemsdelta) heeft in januari 2020 de twee

locaties De Burcht en Nieuw-Hebron
gepresenteerd als nieuwbouwlocatie.
Geïnteresseerden konden hierop hun
belangstelling kenbaar maken en zijn
samen met de gemeente gaan werken
aan invulling van de beide locaties.
Na een uitgebreid woonwensenonderzoek en schetsbijeenkomsten met
de stedenbouwkundige, heeft het
college van B en W in december 2020
het definitieve verkavelingsplan vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met
de woonwensen, bestaande ruimtelijke
structuur, bomen en verkeersontsluiting.
Herontwikkeling Groot
Bronswijk-terrein
In 2018 heeft de voormalige gemeente
Delfzijl het Groot Bronswijk-terrein
aangekocht voor onder andere de
realisatie van een nieuw Kindcentrum.
Ook komt er naast particuliere woningbouw, een huisartsenpraktijk en staan er
Tiny Houses. Kijk voor meer informatie
over de hele herontwikkeling van het
groot Bronswijk-terrein op eemsdelta.nl/
grootbronswijk.

De begroting 2021 is de eerste begroting van de nieuwe zelfstandige
gemeente Eemsdelta. Onze gemeente heeft jaarlijks een begroting
van ongeveer 240 miljoen euro. Waar besteden we dit aan? En welke
inkomsten komen er binnen?
Het college van burgemeester en wetDe hoofdpunten uit het coalitieakkoord
houders van de gemeente Eemsdelta
blijven overeind:
presenteert voor ruim 11 miljoen euro
> we blijven met lef, ambitie en
ombuigingsvoorstellen. Die zijn nodig om
enthousiasme samen werken aan
tot een sluitende meerjarenbegroting
een toekomstbestendige en leefbare
2021-2024 te komen. We bezuinigen nu
gemeente waarin iedereen meedoet;
voor de gehele raadsperiode.
> de nieuwe gemeente staat nog in de
steigers;
> we investeren in de toekomst en
bouwen samen verder aan onze
nieuwe gemeente;
> we vragen aan iedereen een bijdrage;
> we willen dat onze inwoners er zo
weinig mogelijk van merken;
> en we ontzien de meest kwetsbaren in
de samenleving.
In de afbeelding hiernaast ziet u een
samenvatting van de begroting van 2021.
De complete begroting kunt u lezen op
de website eemsdelta.nl/begroting. Dit is
de begroting zoals deze is aangeboden
aan de raad. De voorstellen voor bezuinigingen staan in de begroting.
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Gemeentenieuws
Wegwerkzaamheden
> Vanwege werkzaamheden aan de
spoorwegovergang is de Hogeweg
(vanaf de Kerkeweg in Wirdum, tot
de Bosweg in Eenum) in Wirdum
afgesloten tussen 19 april 23.30 uur en

20 april 04.00 uur. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Strukton
Rail: 06 11 30 82 26.
> De Schipsloot in Loppersum is
afgesloten tussen 29 maart en 8 april.

Aangepaste dienstverlening in
verband met Goede Vrijdag en Pasen
De gemeente is gesloten op de
volgende dagen.
> Vrijdag 2 april 2021
(Goede Vrijdag)
> Maandag 5 april 2021
(tweede paasdag)
Wilt u contact met de gemeente?
De gemeentehuizen zijn gesloten op
de dagen in het overzicht hierboven.
Bellen en bezoeken kan dus niet. Veel
zaken kunt u zelf online regelen.
Kijk hiervoor op onze website
eemsdelta.nl.
Wilt u contact met het Sociaal Plein
Eemsdelta, het CJG of de Damster
Zorgbalie?
Het Sociaal Plein Eemsdelta, het CJG
en de Damster Zorgbalie zijn gesloten
op de dagen in het overzicht hierboven. U kunt wel een e-mail sturen naar
sociaalplein@eemsdelta.nl.
Wanneer halen we uw afval op?
> De route van vrijdag 2 april
(Goede Vrijdag) gaat gewoon door.
> De route van maandag 5 april
(tweede paasdag) wordt op
zaterdag 3 april gereden.

Afvaloverslagstation Kloosterlaan
en Milieustraat Usquert
> Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
zijn het afvaloverslagstation
Kloosterlaan en de Milieustraat
Usquert gewoon open volgens de
normale openingstijden.
> Op maandag 5 april
(tweede paasdag) zijn het
afvaloverslagstation Kloosterlaan en
de Milieustraat Usquert gesloten.
Wilt u iets aan de gemeente
doorgeven?
Ziet u iets in uw wijk wat niet klopt?
Dan horen wij dat graag. Bijvoorbeeld
een losse stoeptegel of kapotte
lantaarnpaal. Misschien hebt u iets
gevonden wat iemand is kwijtgeraakt.
Of uw afvalcontainer is kapot. Al deze
zaken kunt u via internet aan ons
doorgeven. Ga voor meer informatie
naar eemsdelta.nl/meldpunt.
Hebt u een spoedgeval voor de
gemeente?
Bel dan 14 0596. Als er levens in
gevaar zijn of als het om een misdaad
gaat, belt u altijd 112.

Wie wordt
onze nieuwe
burgemeester?

Laat weten welke eigenschappen
onze nieuwe burgemeester
volgens u moet hebben.
Vul snel en eenvoudig de vragenlijst in op:

eemsdelta.nl/onzenieuweburgemeester

Wij wensen u fijne feestdagen!
Medewerkers gemeente Eemsdelta.
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Vergunningen
Ter inzage
Vanwege de maatregelen tegen
verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke
onderwerpen terecht in een van de
gemeentehuizen. Het is hierdoor niet
mogelijk om de aanvragen, besluiten
en bijbehorende stukken in te zien. Wilt
u toch een stuk inzien? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum
(KCC) via telefoonnummer 14 0596. De
medewerkers van het KCC gaan met u
op zoek naar een oplossing.

Wilt u meer informatie over
onderstaande aanvragen en
vergunningen? Bel dan naar
14 0596.
Besluiten van de overheid kunt u ook online
lezen via eemsdelta.nl/oub (Over Uw Buurt).
Wilt u een e-mail ontvangen als de overheid
een besluit neemt over uw buurt? Neem dan
een abonnement op de e-mailservice.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college heeft onderstaande aanvragen
ontvangen voor de volgende omgevingsvergunningen (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: 18 februari 2021, voor het
verlengen van de vergunning voor een
tijdelijke unit aan de Jukwerderweg 49,
9901 TG;
- Appingedam: 23 maart 2021, voor het
bouwen van een garage met carport en
het verplaatsen van een uitweg aan
de Burgemeester Lewe van
Aduardstraat 44, 9902 NN;
- Appingedam: 24 maart 2021, voor het
slopen en vervangen van de woning
aan de Dijkstraat 89, 9901 AP;
- Delfzijl: 19 maart 2021, voor het
realiseren van een zonnepark voor de
opwekking van duurzame energie nabij
Oosterhorn 20-22, 9936 HD;

- Delfzijl: 22 maart 2021, voor het plaatsen
van een dakkapel aan de Klaverweide 2,
9932 JB;
- Delfzijl: 23 maart 2021, voor het
herbestemmen en uitbreiden van het pand
aan de Landstraat 4, 9934 BL;Leermens:
21 maart 2021, voor het realiseren van een
mantelzorgwoning aan de Dieftilweg 2,
9912 TA;
- Farmsum: 23 maart 2021, voor het
aanleggen van een uitrit aan de Dijkrecht
18, 9936 GK;
- Holwierde: 21 maart 2021, voor het
vervangen en verbreden van een dakkapel
aan de Nansumerweg 26 A, 9905 RB;
- Huizinge: 18 maart 2021, voor het
realiseren van een aanbouw aan de
Hoofdweg 27, 9992 TS;
- Loppersum: 23 maart 2021, voor het
verhuren van de bovenwoning aan de
Nieuwstraat 3, 9919 AZ;
- Loppersum: 24 maart 2021, voor het
vervangen en vergroten van de schuur aan
de Wirdumerweg 2, 9919 HD;
- Meedhuizen: 21 maart 2021, voor het
verlengen van de opslagloods aan de
Ideweersterweg 4, 9937 TM;
- Meedhuizen: 22 maart 2021, voor het
realiseren van een dakopbouw aan de
Meedhuizerweg 3, 9937 TJ;
- Middelstum: 22 maart 2021, voor
het vervangen van bitumineuze
dakbedekkingen en enkele kozijnen aan
de Heerestraat 2, 9991 BG;
- Middelstum: 23 maart 2021, voor het
verbouwen van de woning aan de
Schoolstraat 15, 9991 BH;
- Wagenborgen: Aangepaste aanvraag: 24
februari 2021, voor het kappen van 20 (was
118) bomen en bossages (i.v.m. verkaveling
van de percelen) aan het Rehoboth nabij
huisnummer 1 (Groot Bronswijkterrein);
- Westeremden: 24 maart 2021, voor
het vervangen van de schuur aan de
Kosterijweg 9, 9922 PK;
- Zijldijk: 18 maart 2021, voor het
verplaatsen van een uitweg aan de
Fivelweg 75, 9987 SJ.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
Het college heeft onderstaande omgevingsvergunningen verleend (datum is datum
verzending):
- Appingedam: 22 maart 2021, voor het
vervangen van een schoorsteen aan de
Wilhelminaweg 10, 9901 CM;
- Huizinge: 22 maart 2021, voor het plaatsen
van een hobbykas aan de Torenstraat 11,
9992 TZ;
- Loppersum: 24 maart 2021, voor
het bouwen van een woning aan de
Molenweg 37, 9919 AG;
- Wagenborgen: 25 maart 2021, voor het
kappen van 20 bomen en bossages
(i.v.m. verkaveling van de percelen) aan
de Rehoboth nabij huisnummer 1 (Groot
Bronswijk terrein);
- Woldendorp: 22 maart 2021, voor
het bouwen van een woning aan de
Burgemeester Garreltsweg 23, 9946 PL.

Verlenging beslistermijn
De beslistermijn voor onderstaande aanvragen wordt verlengd met een termijn van
6 weken (datum is datum ontvangst):
- Appingedam: het bouwen
van 30 appartementen aan de
Harkenrothstraat, 9902 JN
( 21 december 2020);
- Garrelsweer: het bouwen van een
jongveestal aan de Hoeksmeersterweg 1A,
9918 TA (29 januari 2021);
- Loppersum: het plaatsen van tijdelijke
winkelpanden nabij Hogestraat 2, 9919 AP
(22 januari 2021).
Bent u het niet eens met een
vergunning/ontheffing?
Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar
maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken
na datum van verzending. Vermeld in uw
brief tegen welke vergunning/ontheffing u
bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u
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het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar
naar: het college van B en W, Postbus 15,
9900 AA Appingedam.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdelta
heeft de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen:
Alberdaweg 52, 9901 TA te Appingedam,
veranderingsmelding voor het veranderen
van de inrichting. De verandering bestaat uit
het wijzigen van de veestapel en het uitbreiden van de ligboxenstal.
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van de gemeente Eemsdelta
heeft de volgende melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen:
Kosterijweg 10, 9922 PK te Westeremden,
veranderingsmelding voor het opslaan van
calciumcarbide (carbid).
Tegen deze melding kan geen bezwaar
worden ingediend. Deze publicatie betreft
slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.
Informatie
Voor meer informatie over één van de bovenstaande meldingen Activiteitenbesluit,
kunt u contact opnemen met de gemeente
Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596
(zonder netnummer) of per e-mail:
gemeente@eemsdelta.nl.
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Afval scheiden in Eemsdelta
Eemsdelta bestond voorheen uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
De inzameling van afval is nog niet samengevoegd. De gemeente Eemsdelta wil de
hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval verminderen. Dat gaat ons lukken door
bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, flessenglas en textiel nog
beter te scheiden. Maar ook door de afvalsoorten in de juiste container te doen of ze
weg te brengen naar inleverplekken. De gescheiden afvalsoorten zijn hierdoor beter te
gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

PAPIERCONTAINER
WEL
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kranten
Tijdschriften
Folders
Gidsen
Enveloppen
Printpapier
Kartonnen dozen
Verpakkingen
Eierdozen

NIET
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Drankenkartons, zoals sap- en melkpakken
Pizza- en taartdozen
Bakpapier
Vochtige doekjes, mondkapjes
Luiers, incontinentiemateriaal
Zakdoekjes, tissues
Behang, opbergmappen
Envelop met bubbeltjesplastic
Kassabonnen
Vulling dozen, zoals piepschuim

Bovenstaande kan in de grijze container.

Papierinzameling
Kijk voor de meest actuele inzameldata op eemsdelta.nl/afval.

Papierinzameling in de voormalige
gemeente Appingedam
Op woensdag 21 april is de eerstvolgende inzameling
van papier in de voormalige gemeente Appingedam.
Op donderdag 22 april gebeurt dit in de buitengebieden.
Zelf wegbrengen
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar onderstaande
verzamelcontainers:
Voetbal Club (DVC) - parkeerterrein DVC
• Damster
Burgemeester Klauckelaan
- Burgemeester Klauckelaan 16
• ASWA
Mannenkoor Appingedam - Opwierderweg,
• Christelijk
achter sporthal Eelwerd
• Kerkrentmeesters Tjamsweer - Tjamsweersterweg 21

Papierinzameling in de voormalige gemeente Loppersum
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan door verenigingen en scholen.
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar de verzamelcontainers.

Zaterdag 3 april
Westeremden
Door OBS Abt Emo. Verzamelcontainer
parkeerplaats school Abt Emo.

Zaterdag 10 april
Loppersum
Door Gereformeerde Kerk.
Huis-aan-huis.

Zaterdag 3 april
Zeerijp
Door voetbalvereniging De Fivel. Huis-aan-huis.

Gehele jaar
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, Loppersum.

Vrijdag 9 april t/m zondag 11 april
Zijldijk
Door vereniging Dorpsbelangen Zijldijk.
Verzamelcontainer Fivelweg 65-71.

Gehele jaar
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal
Hippolytushal, Middelstum. Niet in het weekend,
tijdens vakanties en feestdagen. Dan is de
container dicht.

Papierinzameling in de voormalige
gemeente Delfzijl
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan
door verenigingen en scholen. Zet de papiercontainer op de inzameldagen vanaf 17.00 uur
aan de weg. Papier en karton wat niet in de
container past kunt u gebundeld naast de
container aanbieden.
Op eemsdelta.nl/afval ziet u in de persoonlijke
afvalkalender wanneer welk soort afval, zoals
papier en karton, wordt ingezameld.

Woensdag 31 maart

Donderdag 1 april

Wagenborgen en
omstreken
Akeleistraat
Bijmoldslaan
Boslaan
Bremstraat
De Berken
De Borgen
De Eiken
De Elzen
De Hoogte
De Linden
De Wilgen
Familie Bronsweg
G. Boelmanweg
H.L. Emmensweg
Heemweg
Hibiscusstraat
Hondshalster
Hoofdweg
Kerkstraat
Klokkenborg
Kloosterlaan
Kokslaan
Kopaf
Kosterij
Kwelders
Meerweg
Menterne
Oosterweren
Scheve Klap
Stolderijweg
Tolhek
Tonnistil
Troostlaan
Verbindingsweg
Zomerdijk
Zuidbulten

Bierum en omstreken
Bakkersstraat
Binnenweg
Borgsingel
Bredeweg
Dr. Poelmanweg
Hereweg
Heruma
Holwierderweg
Hoogwatum
Kerkstraat
Krommeweg
Luingaweg
Maneil
Molenlaan
Nieuwstad
Oudedijk
Schipperslaan
Schoolpad
Smidslaan
Spijksterweg
Torenlaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 3 april
Godlinze/Losdorp
en omstreken
Allersmaweg
Barnjeweg
Fraeilemaweg
Godlinze Oudedijk
Hoofdweg
Hooiweg
Korenhornsterweg
Krommeweg
Maarhuizerweg
Molenweg
Peperstraat
Porhörn
Provincialeweg
Rengersweg
Schafferweg
Sintelpad
Stelterweg
Terpweg
Westendorpweg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kijk voor de meest actuele
inzameldata op
eemsdelta.nl/afval
Heeft u vragen over afval scheiden?
Mail dan naar
afvalscheiden@eemsdelta.nl

eemsdelta.nl/afval

